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Zondag 10 december 2017 

 tweede van de Advent 

 

 

Lezing uit de profetie:  Jesaja 2,2-9 

 

Antwoordpsalm: “O God van Jozef, leid ons 

verder”: psalm 80, 1 en 2 

 

Evangelielezing: Lukas 21,25-36 

 

Lied: “De nacht loopt ten einde”: lied 460 

1 en 6 allen, 2 en 4 mannen, 3 en 5 vrouwen 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Advent – verwachting. 

“Wij wachten op de koning die ons de vrede 

brengt”, dicht Sytze de Vries. “Nu daagt het in het 

oosten, het licht schijnt overal”, zongen we. In een 

stoet van steeds meer mensen zijn we op weg naar 

de stal: naar zomaar een dak boven wat hoofden. 

Maar simpel ligt het niet, met die Advent. Daar 

vertelde Erik Idema vorige week al van. Toen lazen 

we over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Want 

ook dat is verwachting, zegt het oude leesrooster 

dat we dit jaar volgen, het leesrooster van het 

Luthers Dienstboek. Advent, dat is niet eenvoudig 

vier weken wachten en dan wordt Jezus geboren. 

Toeleven naar het kerstfeest als in een roes. Het 

verwachten houdt niet op bij Kerst. Het gaat om 

een levenshouding. Een houding die we volhouden, 

ook wanneer Kerst achter de rug is. 

 

Verwachten – het ligt niet simpel met die 

verwachting. 

Ook vandaag blijkt dat uit de lezingen. Meer nog 

uit het vervolg van die lezingen. Wanneer we 

doorlezen, komen we in een context terecht die 

veel zegt. En die het nog minder simpel maakt. 

 

Lukas spreekt van allerlei verschrikkingen. Dingen 

die je bang kunnen maken. Die om je heen 

gebeuren terwijl je er geen grip op hebt. Dingen 

van toen en evenzeer van nu. De stijging van de 

zeespiegel. Hevige regenval. Aardbevingen. 

Hemelse machten die wankelen. Maar hoe het ook 

mag gebeuren, ze zullen niet het einde zijn: de 

Mensenzoon zal komen, “bekleed met macht en 

grote luister.” En net als de poorten die hun 

hoofden op moeten richten als Jezus binnenrijdt op 

een ezel, zo moeten wij ons oprichten en ons 

hoofd opheffen. Niet terneergeslagen blijven 

zitten. De verlossing is nabij. God laat niet los wat 

zijn hand begon. 

Wanhoop niet, zegt Lukas. Ook al ben je op de 

vlucht. Ook al heb je geen dak boven je hoofd. 

God is nabij. Híj biedt de veiligheid die je nodig 

hebt. 

 

Maar daar houdt het niet mee op. We hebben nog 

een stukje verder gelezen. Verder dan het 

leesrooster aangeeft. Want er volgt nog iets. Een 

stukje over onze eigen houding hierin. Bij alles wat 

ons overkomt, waar we niets aan kunnen 

veranderen, is er ook een eigen 

verantwoordelijkheid. Bij verwachten denk ik: 

achterover leunen en zien wat er gebeurt. Zoals bij 

wachten op de trein. Of wachten op een reactie via 

de mail. Maar daar heeft dit verwachten niets mee 

te maken. 

Verwachten is iets wat je actief doet. Hoe? Door je 

niet in een roes te laten brengen. Zo’n roes waar 

ik me graag aan overgeef, onderweg naar Kerst – 

met alle voorbereidingen en planning die me bezig 

kunnen houden, van de kerstdagen, van het eten, 

van al die 101 dingen die gedaan moeten worden. 

Het kan me afstompen, waarschuwt Jezus. Het kan 

me een kokervisie bezorgen. “Pas op dat jullie hart 

niet afgestompt raakt door de roes en de 

dronkenschap en de zorgen van het dagelijks 

leven.” Blijf alert! Want dat ene wat je niet mag 

missen komt plotseling, zomaar ineens, je kunt het 

niet plannen en je hebt het niet in je greep. 

 

Verwachting – op het eerste gezicht lijkt Jesaja het 

wat lichter te houden. Hij spreekt woorden van 

belofte, van heil, van bemoediging voor wie op 

weg zijn door het leven. Voor die stoet van 

mensen. Op zoek naar liefde; naar veiligheid; naar 

een plek om te schuilen. Over gerechtigheid en 

vrede heeft de profeet het. Over verbinding tussen 
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alle volken en naties. 

Maar ook in Jesaja hebben we verder gelezen dan 

die heilsbelofte. En dan slaat de toon ineens om. 

We horen harde woorden. “U hebt uw volk, Jakobs 

nakomelingen, verstoten.” En waarom? Ze vullen 

hun land met zilver en goud. Ze vullen hun stallen 

met paarden en wagens. Ze vullen hun huizen met 

afgoden die ze vormden met hun eigen handen… 

Zonder enige terughoudendheid levert Jesaja 

kritiek. En zonder enige terughoudendheid levert 

Israël deze kritiek aan ons over. Als ergens 

zelfkritiek ongekuist en ongeremd wordt toegepast, 

dan door Israël in de eigen boeken. 

Zoals in psalm 12. Een lied vol zelfkritiek dat de 

hand in eigen boezem steekt. We zingen die psalm 

eigenlijk nooit, laten we het nu doen! Psalm 12, 

vers 1+2+3… 

 

We zingen psalm 12, 1+2+3 

 

Op weg zijn we, naar een veilige plek, naar een 

dak boven wat hoofden. Intussen houdt de bijbel 

niet op ons te vertellen dat we veilig zijn, bij God. 

Dat hij iedereen onderdak biedt. Dat de minste in 

de ogen van de mensen bij God gezien is – luister 

maar naar psalm 12. De vraag die de bijbel stelt, is 

echter telkens weer: hoe geef jij die ander de 

ruimte die hem of haar toekomt? Hoe bied jij een 

dak boven wat hoofden aan mensen die dolen in 

het donker…? 

Gods volk denkt aan zichzelf, zegt Jesaja. En net 

als alle Bijbelverhalen nodigt ook deze profeet ons 

uit: herken je je hierin? Zie je waar dit over jou 

gaat? Dúrf je dat te zien? 

 

Schaamte bekruipt me. Ik denk aan ons eigen land 

vol zilver en goud. Aan mijn stal met paarden en 

wagens. Aan mijn huis vol zelfgemaakte afgoden. 

Hoe ik ook mijn best doe, ik vind het eindeloos 

moeilijk te vertrouwen op God. Dat kan ik pas als 

ik zoveel mogelijk zekerheid in mijn leven heb 

gecreëerd – mijn eigen afgoden, zou je kunnen 

zeggen. Financiële zekerheid. Emotionele 

zekerheid. Terwijl ik tegelijkertijd toch heel goed 

weet: die zekerheid is schijn. Er hoeft maar een 

ramp te gebeuren zoals die waar Lukas over 

schrijft, of alles is weg. 

 

Schaamte… Dat is: weg willen kruipen, jezelf 

onzichtbaar willen maken. Rood worden en door de 

grond willen zakken. Maar dan zegt Jezus volgens 

Lukas: nee, niet doen! Richt je op en hef je hoofd! 

Alsof hij zeggen wil: erken je schuld, erken je fout, 

doe daar wat aan en vraag er vergeving voor – 

maar ga je niet zitten schamen met je kop tussen 

je veren. Schaamte is alleen maar gericht op 

jouzelf. Het is een emotie waardoor je nóg meer in 

je eigen kringetje gaat ronddraaien. Je wilt door de 

grond zakken, maar maakt jezelf intussen groter 

en groter. Schaamte maakt dat je de wereld om je 

heen niet scherp meer ziet. Want je ziet alleen nog 

je eigen schaamte. En voor je er erg in hebt, vind 

je een zondebok die je de oorzaak maakt van dat 

rotgevoel – de immigranten. Brussel. De 

wereldpolitiek. Het terrorisme. Donald Trump. 

 

Richt je op en hef je hoofd… Dat is verwachting. 

Weet hebben van je fouten. Weten dat je in 

gebreke blijft, als het gaat om het aanbieden van 

zomaar een dak boven wat hoofden. Intussen je 

best blijven doen om fouten te herstellen. Om je 

schijnzekerheden te ontmaskeren. 

Verwachting, dat is: je toevertrouwen aan Gods 

liefde – en vanuit die liefde gaan leven, in plaats 

van vanuit de angst dat je tekort zult komen, of 

dat je de regie uit handen zult moeten geven. 

 

Het is de verwachting van Jochen Klepper. Duits 

dichter en letterkundige. Hij trouwde met een 

joodse vrouw die uit haar eerste huwelijk twee 

dochters had. Hij beschouwde het als zijn opdracht 

om hen te beschermen tegen de maatregelen van 

het Hitler-regime. Tegelijk wist hij van de enorme 

dreiging die hun ondergang zou worden. Toch 

dichtte hij het lied dat we zullen zingen: “de nacht 

is haast ten einde”. Tegen de aardse werkelijkheid 

in. Omdat hij een werkelijkheid verwachtte die 

dieper en sterker was; die de bodem was onder 

zijn bestaan. Gods werkelijkheid. 

 

Muziek 

 

Lied: “De nacht is haast ten einde”: lied 445 

1 en 4 allen, 2 vrouwen, 3 mannen 


